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Abstrakt

Tento dokument je tvo°en jako stru£ná zpráva o zahrani£ní stáºi ve �výcarsku
s délkou trvání 6 m¥síc· na po£átku roku 2015, konkrétn¥ mezi B°eznem a
Zá°ím. Jeho cílem rozhodn¥ není shrnout ve²keré tamní d¥ní a poskytnout
ucelený pohled na ºivot ve �výcarsku (takový pohled si jist¥ zvládne £tená°
vytvo°it sám s vyuºitím internetu), ba by to p°ípadné náv²t¥vníky ochudilo
o mnoho krásných p°ekvapení1. Mnohé z informací o vnit°ní struktu°e ABB
podléhají NDA2 a není moºné je proto detailn¥ rozebírat.
Následující text má za cíl mimo jiné poskytnout nám¥t k zamy²lení, co m·ºe
a nemusí zahrani£ní stáº p°inést do ºivota studenta, jaká má (nebo alespo¬
pro autora m¥la) moºná úskalí i radosti. Opírat se bude tak°ka výhradn¥ o
zku²enosti autora pro£eº jí £tená° právem m·ºe povaºovat za spí²e subjek-
tivní povahy.

1Nap°íklad zji²t¥ní, ºe vlaky jenº mají odjíºd¥t v ur£itou minutu je moºné v inkrim-
inovaný £asový okamºik maximáln¥ letmo zahlédnout p°i odjezdu. Nikoliv nadarmo je
²výcarská p°esnost sv¥toznámým pojmem.

2non-disclosure agreement
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Získání stáºe

P°estoºe náhody neexistují, za mnohým d¥ním není jasn¥ viditelná sousled-
nost událostí vedoucích k výsledku. Jakkoliv se ABB jeví jako nadnárodní
korporátní spole£nost, pouºívají e-mail, Google a v²echny ostatní sv¥tové vy-
moºenosti. Je n¥kolik moºností jak se �probojovat� dovnit°. HR department
je ta preferovaná, jejich metody získávání, zpracování a pouºívání ºivotopis·
se zdá býti klí£ovou záleºitostí. Skv¥lý zp·sob jak se stát �jedním z mnoha�.
P°esto to bez toho mnohdy nejde a je rozhodn¥ dobré mít tuto variantu pros-
tudovanou a korektn¥ vypln¥nou3. Pokud máte pom¥rn¥ úzce specializovaný
obor (nap°íklad vláknová optika se zam¥°ením na senzoriku) - je moºné to
zkusit obejít. Jist¥ si dokáºete p°edstavit, ºe tým PhD má na práci lep²í v¥ci
neº odpovídat na e-maily z personálního odd¥lení a kdyº uº to d¥lat musí,
nevkládá do toho mnoho entusiasmu. M·ºe se Vám tedy snadno stát, ºe
propadnete sítem HR z naprosto nesouvisejících d·vod·, které nakonec s Va²í
kvali�kací a schopností podat odpovídající výkon nemají nic spole£ného.4

Po úvodních pohovorech s n¥kým z HR se obvykle dostanete v dal²ím kole
k lidem, se kterými byste p°ípadn¥ pracovali. O podrobnosti se s Vámi jist¥
pod¥lí Google - nakonec v¥t²ina pohovor· bude dosti podobného rázu.
P°esto to tak nemusí být vºdy. N¥které z t¥ch frází z knih �jak zvládnout
pohovor� nejsou úpln¥ liché a v²ichni jsme jen lidi5. Jste-li iniciativní (samo
nabídne) a kvali�kovaní(dostate£n¥ dobré) - není p°íli² velký d·vod pro£
by se to nemohlo povést (°e²ení). P°íb¥h autora se skládal z n¥kolika e-
mail· p°ímo tv·rc·m £lánku s tématikou vláknov¥ optické senzoriky. Styl byl
pom¥rn¥ nevybíravý a ve zkratce by se dal shrnout do : �Dobrý den, mé jméno
je, d¥lám to a to, zaujal mne £lánek XY a hledám stáº podobného raºení
protoºe...,�. � V p°íloze najdete m·j strukturovaný ºivotopis a doporu£ující
dopisy.� A o pár týdn· pozd¥ji m·ºete stát ve vstupních dve°ích po jednom
hodinovém telefonním vstupním pohovoru a nikoho z HR ani nezahlédnout.

3ºádosti je moºné vyplnit na http://new.abb.com/careers/opportunities/where-do-i-
�t-in/hr

4...�jé, student ze Zimbabwe - to ani nevím kde je - tak ho vezmeme�... (£ímº naprosto
netvrdím, ºe to tak funguje :) )

5V této souvislosti jde p°edev²ím o to, ºe pokud se samo nabídne dostate£n¥ dobré a
velice jednoduché °e²ení - nikdo ho nebude zbyte£n¥ zpochyb¬ovat.
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Tak mne vzali - co tam budu d¥lat?

Jako stáºista je va²ím úkolem se u£it. Málokdy se £eká, ºe budete n¥co ovlá-
dat a znát do hloubky (takoví lidé jsou bráni na plný úvazek - obvykle za jiný
peníz :) ). P°esto je t°eba si uv¥domit, ºe ve schopnostech �se u£it� a �znát
základy� najednou dodrºujete sv¥tový standard. �výcarské ETH6 je pojem
sv¥tového vzd¥lání a metody studia jsou ve sv¥t¥ velmi rozdílné (konkrétn¥
v Corporate Research Schweiz mnoho lidí pro²lo alespo¬ £áste£n¥ skrze ETH
tedy je to nejbliº²í referen£ní bod, který se v²ak jinde m·ºe li²it). Máte
samoz°ejm¥ právo n¥co nev¥d¥t £i zapomenout, bere se v²ak za samoz°ej-
most, ºe tento drobný neduh bude záhy odstran¥n více neº dostate£n¥. Va²e
schopnost pochopit a vst°ebat nové informace za zlomky b¥ºné doby z mnoha
rozli£ných zdroj· je tém¥° klí£ová. U zkou²ky sice m·ºe být �správnou�
odpov¥dí jakási rovnice, která je brána jako �cíl� studia. Tady to tou rovnicí
jen za£íná - mnohdy se tou rovnicí ani neobt¥ºují a rovnou se �odhadují
výsledky�7. Od Vás se pak o£ekává aplikace t¥chto znalostí (co na plat ºe
jste je nabyli p°ed chvilkou) v naprosto praktických inºenýrských úlohách a
m¥°eních - podle toho co máte na starost. Má to jistou podobnost s klasickým
cvi£ením v laborato°i - jen nemáte návod, seznam sou£ástek, p°edp°ipravený
formulá° ani dal²í vymoºenosti b¥ºných cvi£ení. Tady není d·leºité stihnout
to za 90 minut odm¥°it a zpracovat, tady je d·leºité správn¥ uchopit a vy°e²it
problém.8. Pokud selºete, protoºe nefungují p°ístroje nebo nerozumíte prob-
lematice dost na to, aby Vám pomohla p°irozená kreativita a vlastní in-
teligence, jste nuceni potupn¥ (mnohdy po mnoha pokusech a neúsp¥²ích)
obt¥ºovat svého Supervizora £i kolegy a poodhalit tak závoj p°ípadné nekom-
petentnosti.9 Máte-li to ²t¥stí ºe znáte jméno problému, strý£ek Google je
vºdy na blízku a m·ºete se tak pokusit velmi rychle dostudovat to, co jste na
p°edná²kách prospali (nebo co se v·bec nebralo). Autor m¥l nejv¥t²í prob-
lém správn¥ odhadnout, co je znalost b¥ºn¥ dostupná v poºadované kvalit¥
(tedy vyu£ovaná na standardních univerzitách) a co je intern¥-laboratorní

6online na https://www.ethz.ch/en.html
7B¥ºn¥ se tu vyst°ídá n¥kolik stáºist· na jeden projekt, coº znamená ºe v¥ci, které vy

sly²íte poprvé v ºivot¥ uº tihle lidé zkoumají n¥kolik m¥síc· £i let z n¥kolika úhl· pohledu.
Není tedy divu ºe se nezdrºují �detaily� typu odvození.

8I kdyº pojmenování toho problému je sou£ástí va²í práce a vlastního m¥°ení
9Ta se obvykle projeví v plné kráse, kdyº �ono to nem¥°í� nebo´ m¥°ící p°ístroj není v

zásuvce :) .
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informace plynoucí z p°edchozího výzkumu10

Pracovní vyp¥tí

Jakkoliv d¥siv¥ m·ºe název kapitoly £i p°edchozí text znít, je moºno t¥mto
praktikám rychle p°ivyknouti. Vyºaduje to ur£itou participaci na problému,
iniciativu a pevné odhodlání d¥lat to tak dob°e, jak to jen jde11 Pracovní doba
je vlastn¥ volná (b¥ºných 8 hodin denn¥ - jak si je poskládáte - tak je budete
mít), máte dovolenou a i mzda stáºisty je dostate£n¥ velká na to, aby zbylo
na lahodný mok £ehosi studeného v místním restaura£ním za°ízení. A není
Menza jako Menza. Nejen jménem se jedná o výzkumné za°ízení. Prost°edí
je tedy aº p°ekvapiv¥ p°íjemné na bussiness sféru a o své cenné inovativní
mozky se v komplexu starají velmi dob°e12. S ve²kerou úctou ke vzd¥lání
a v²em kantor·m, jist¥ znáte r£ení �kdo umí - umí ...�. Je silným záºitkem
vid¥t m¥nit se �neuchopitelnou, sloºitou, t¥ºkopádnou a integro-diferenciální
v¥du ze skript� na inovativní za°ízení které mnohdy elegantn¥ °e²í celou ²kálu
zdánliv¥ ne°e²itelných technických problém·. V¥°ím, ºe nejen v Corporate
Research ve �výcarsku je toto k vid¥ní a i na mnoha jiných místech je v¥da
a vzd¥lání jen odrazovým m·stkem ke skute£né výzv¥ - její aplikaci.

Jazyková bariéra

Jeden obrázek za tisíc slov - a to zejména kdyº kaºdý ze zú£astn¥ných je z
jiného sv¥tadílu. Rozplývat se nad d·leºitostí angli£tiny £i obdobného ko-
munika£ního jazyka asi nemá smysl. P°edat novou informaci s dostate£ným
vysv¥tlením tak, aby jí pochopili v²ichni p°ítomní je ob£as p°ekvapiv¥ netriv-
iální v¥c. Zejména pak, má-li kaºdá osoba zcela jiný mate°ský jazyk ze
kterého p°i studiu angli£tiny vycházela (�e²tina, Ma¤ar²tina, N¥m£ina, �ín²tina).
Nemnoho experimentálních fyzik· spojuje p°emíra nad²ení ke studiu lingvis-
tiky a v¥t²ina13 pouºívá angli£tinu jen tak, jak musí. Sebelep²í nápad, infor-
mace £i výsledek m¥°ení je k ni£emu, nedokáºete-li ho p°edat!

10Dosud nepublikované £lánky a rovnice se totiº velmi t¥ºko hledají na Googlu.
11Coº jsou nutno podotknout b¥ºné vlastnosti kvalitních student·.
12P°ipadá mi p°ízemní prezentovat jakýsi vý£et, nicmén¥ slovo �Káva� by jist¥ zaznít

m¥lo.
13vychází subjektivn¥ z poznání autora
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Bydlení, cesta a byrokracie...

Dá se o£ekávat ºe p°i zm¥n¥ státu a ºivotního stylu ve stejný moment kdy
vym¥níte studium za zam¥stnání (£i jednu univerzitu za jinou) se objeví
mnoho zvlá²tních a nových situací nahu²t¥ných v malém £asovém okn¥.
Do°e²ení studia kdyº uº jste jednou nohou mimo hranice je náro£ný úkol.
Totéº se dá °íci o papírování se získáváním povoleních k pobytu, o hledání
p°im¥°eného (a cenov¥ dostupného bydlení) nemluv¥. Místo dlouhého vý£tu
(na který se v p°ípad¥ ºe Google selºe nebojte autora zeptat) stojí zmínit
jedno pom¥rn¥ robustní pravidlo:�samo se je²t¥ nikdy nic nevy°e²ilo a tím,
ºe se na to vyka²lete problém zmizí, le£ nevy°e²í se�. Zachra¬ovat studium
po zápisu p°edm¥t· a za£átku semestru je tak°ka nemoºný úkol, navíc plný
zbyte£ného stresu. Totéº platí po uzav°ení zahrani£ních ú£t· £i ºádání o
výjimky z placení poji²t¥ní, o platb¥ pokut ani nemluv¥. Není nadsázkou
prohlásit, ºe existuje-li ideální stát, kde vymáhání pokud a jiných dluh· fun-
guje dokonale (pro stát), �výcarsko mu jist¥ nebude p°íli² vzdáleno. Pokud
v²echno kolem za£nete °e²it v£as a dotáhnete to do konce - není to ani t¥ºké
a vlastn¥ ani tak nep°íjemné (kdo by to £ekal, ºe :) )

Slovo záv¥rem, aneb stojí mi to za to?

Skv¥lá a snad i ta nejd·leºit¥j²í otázka. Kaºdá zm¥na je nep°íjemná, sloºitá
a nese s sebou obvykle mnoho nesnází. Jako mnoho jiných v¥cí, i toto je
otázkou priorit moºná s bonusovým parametrem o£ekávání. Prodlouºení stu-
dia o semestr nebo dva není malý argument a to zejména v p°ípad¥ studia
v jeho pozd¥j²ím stádiu, kdy motivace obvykle exponenciáln¥ klesá, zatímco
touha velkou rychlostí opustit akademickou p·du strm¥ roste. Vezmeme-li
v úvahu dal²í stupn¥ rozvoje (práci, p°ítelkyn¥, manºelky, milenky atp) v¥c
se zna£n¥ zkomplikuje. Na komplikace tohoto typu jsou v²ak otrlí studenti
zvyklí a stejn¥ jako v p°ípad¥ pouºívání více £len· rozvoje, i tady to obvykle
stojí za to.
Moºná ani aº se vrátíte, nebudete si tak p°ipadat. Beztak nikdo nerozumí
tomu, co jste tam d¥lali, a to ani po tom, co jste to zdlouhav¥ vysv¥tlovali.
Co na plat - nebudeme si nic nalhávat. Zahrani£ní zku²enost prost¥ VY-
PADÁ dob°e. Finan£n¥ to obvykle nevyjde tak ²patn¥ a s °ádným výzkumem
stipendií se to dá i zaplatit bez studentské p·j£ky (a £lov¥k se ani nenad°e -
peníze jsou - jen nikdo nechce vyjet :) ) M·ºete to vzít t°eba jako investici do
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budoucna - nakonec p°esn¥ o tom je i standardní studium. Bonusy z hlediska
dal²ího jazyka jsou pom¥rn¥ jasnou v¥cí, net°eba to tedy více pitvat. Dva
post°ehy jsou moºná hodné vyzdvihnutí:
1. Je to jedine£ná moºnost vyzkou²et si, jestli na to máte. Kde kdo se
ohání nep°eberným mnoºstvím v¥t na nejr·zn¥j²í variace �p·jdu do zahrani£í,
vyd¥lám a budu se mít skv¥le�. V¥zte, ºe to není pro kaºdého. Obvykle je to
do cizího prost°edí, bez zázemí, bez p°átel, s cizím jazykem, kde ani p°ejet
autobusem m¥sto není tak jednoduché, jak se zdá. Uº to není Br¬ák v
Praze, uº je to Evropan v Asii, £i podobné kombinace. Jakkoliv se to m·ºe
zdát banální, ob£as je to t¥ºké a k neunesení (zejména, kdyº Vás vyhodí ze
zkou²ky, nebo v práci zbabráte m¥°ení a je²t¥ zni£íte n¥jaké vybavení za XY
tisíc). Snad je tedy podobná stáº s jasnou hranicí a obvykle ºádnou velkou
zodpov¥dností ideální zp·sob jak si to prost¥ vyzkou²et. A pokud ano - to,
ºe na to máte, je²t¥ neznamená, ºe se Vám tak chce ºít (coº je po podepsání
pracovní smlouvy na 5 let vcelku pr·²vih).
2. Praxe praxe praxe. Dal²í a dal²í novou zku²eností - lhostejno z jakého
oboru £i motivace - získáváte praxi a zku²enost. A pokud to náhodou není
stáº s �pracovn¥j²í náplní�tak alespo¬ vid¥t, jak se to d¥lá (i u£í a cvi£í a
zkou²í) jinde. Podlahy se vytírají stejným hadrem v²ude - a´ v �echách
nebo ve �výcarsku. Dostanete moºnost nejen vid¥t, jak se vytírá jinde, ale
p°edev²ím prozkoumat, pro£ se kde vytírá tak, jak se tam vytírá. Konce
p°ím¥r· s úklidem - je prost¥ t¥ºké ud¥lat si názor jen podle toho, jak se to
u£í v jedné ²kole. Práce v oboru p°i studiu tomu dodá dal²í rozm¥r - ten
praktický - coº Vás posune v obou sm¥rech tím, ºe to tomu dá smysl. A
Stáº £i Studium v zahrani£í tomu dodá op¥t jinou dimenzi, kolmý na oba
dva p°edchozí. A kaºdý student sloºiv²í zkou²ku z lineární algebry ví, kolik
dal²ích moºností se dá získat dal²í dimenzí.
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Výdaje a o�ciální report

Pro ilustraci jsou p°iloºeny dva grafy znázor¬ující druh a velikost výdaj·.
Konkrétní £ástky se samoz°ejm¥ budou li²it student od studenta ale je moºné
si ud¥lat obrázek o tom, kolik zhruba stojí co. Místní doprava byla vyuºívána
jen minimáln¥ (MHD / vlaky) - v¥t²ina £ástky z kolonky �mobilita� padla
na Benzín14. Odhadovaná £ástka p°i ekvivalentním vyuºívání autobusové a
vlakové infrastruktury je zhruba trojnásobek.

Figure 1: M¥sí£ní náklady

V p°ípad¥ celkových náklad· je velká £ást �nerozd¥lena�. Do toho spadá s
majoritní sloºkou platba nájmu s celkovou sumou 3600CHF. Nutno podot-
knout ºe platit pouhých 600CHF/m¥síc nájmu (cca 15000 K£) je velmi dobrý
výsledek. B¥ºné nájmy se pohybují nad 1000CHF.

14Spot°eba kolem 5l/100km, cena zhruba 1,5CHF/litr
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Figure 2: Celkové náklady

Jak bylo zmín¥no, není moºné zde popsat konkrétní nápl¬ práce z d·vodu
NDA. Jako p°íloha jest alespo¬ pro p°edstavu p°ipojen internship report,
jehoº originál je k dispozidi na PEO FEL.
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Internship report

Name / Student Nr: Jakub Marsalek
Date of birth: 19.10.1990
Study Programme: Master in KME - Electronics
Company: ABB Corporate Research Centre Switzerland, Baden-Dättwil
Group: Sensor Technologies
Project: Reliability Analysis of Fiber-Optic Current Sensors (FOCS)
Duration: 15/03/2015 – 30/09/2015
Supervisor: Lin Yang (lin.yang@ch.abb.com)

The Company
ABB (Asea Brown Boveri) Ltd. is a globally operating engineering company
in  the area of  power and automation technologies  with headquarter  in
Zurich, Switzerland. ABB itself was founded in 1988 from the merger of the
Swiss  company  Brown,  Boveri  &  Cie  (BBC)  and  the  Swedish  company
Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA). However, the roots of
the company go back to the year 1883, when Ludvig Fredholm established
Elektriska  Aktiebolaget  in  Stockholm  for  the  production  of  electrical
lightning and generators. Today, ABB is distributed over approximately 100
countries and employs around 140’000 people worldwide. Its business is
organised  into  five  divisions:  Power  Products,  Power  Systems,  Discrete
Automation and Motion, Low Voltage Products, Process Automation.

ABB  maintains  seven  corporate  research  centres  worldwide  (China,
Germany,  India,  Poland,  Sweden,  Switzerland,  United  States),  where
researchers create knowledge to strengthen the five ABB Group divisions.
The research centre in Baden-Dättwil was founded 1966 and focuses on
power electronics, sensors and instrumentation, current interruption and
limitation,  electrical  insulation,  simulation,  software  solutions  for  power
utilities and industrial automation. Around 200 permanent employees and
100  students  are  working  hard  to  create  knowledge  and  develop  new
technologies.

The Topic
Fiber-optic  current  sensors  (FOCS)  have  been  finding  high  interest  in
recent  years  in  the  field  of  high  voltage  electric  power  transmission
systems and in the electro-winning industry (e.g. aluminium smelters) for
revenue  metering  of  current  flows  up  to  several  hundred  kA.  The
advantages of FOCS over conventional current transducers (can weigh up
to a few tons) are reduced size and weight, intrinsic galvanic separation of
electronics from high voltage, no magnetic saturation of transformer cores
etc. The measuring part of the sensor consists of an optical fiber which is
wound around the current conductor and transports left and right circular

mailto:lin.yang@ch.abb.com


polarized light waves. The electromagnetic field caused by the current flow
through the conductor induces a current-related phase shift between the
left and right circular light waves (Faraday Effect). The phase difference
can  then  be  translated  through  a  signal  processing  unit  into  the
corresponding current flowing in the conductor.

An important requirement to sensors of this kind is to keep their accuracy
for  a  long period of  operation  time –  even under  harsh  environmental
conditions. Therefore, the FOCS Reliability Program was launched in order
to  investigate  the  long-term  behaviour  of  fiber-optic  components  and
systems. The scope of the project included the experimental identification
of  potential  failure  modes  as  well  as  setting  up  appropriate  selection
criteria  for  sensor  components  in  order  to  assure  a  high  accuracy,
availability  and  reliability  during  the  entire  field  operation.  Accelerated
tests were performed that included tests at elevated temperatures and/or
in  passivating  atmosphere,  temperature  cycling,  as  well  as  damp heat
tests. The optical properties of the components were analysed in periodic
intervals.  The characterisation techniques included the measurement of
the  optical  power  and  spectrum  as  well  as  that  of  the  polarization
extinction ratio (ER).

My work
I worked approximately 70% of the time in the laboratory and 30% in the
office.  My  tasks  in  the  laboratory  included  the  handling  and  the
characterisation of  the fiber-optical  components  as described above.  In
addition, I assisted in the operation of the reliability lab facilities. 

Optical  tests  consisted  mostly  from  spectroscopic,  intensity,
interferometric and polarimetric measurements. Besides optics, pressure
tests of few different setup were performed.  The office work consisted of
analysing  the  acquired  data  (using  several  computation  tools  such  as
LabView,  MATLAB  or  excel),  as  well  as  illustrating,  summarizing  and
presenting those on weekly meetings for the members of the reliability
project.  At the end, description of developed tools in form of user manuals
as well as all knowledge regarding the testing procedures and results was
collected into technical notes.

Baden-Dättwil, 30.08.2015

Student, Jakub Marsalek __________________________

Supervisor, Lin Yang __________________________


